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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

nejprve mi dovolte, abych se věnoval 
krátce aktuální situaci pandemie korona-
viru v  naší obci. Jak jistě víte, počet lidí 
nakažených onemocněním covid-19 je stá-
le vysoký i  u  nás v  Dobré. Pro zajímavost 
k datu 3.11.2021 je to 35 osob. V minulých 
dnech jsme museli omezit provoz mateřské 
školy a  nákaza se šíří bohužel i  v  základ-
ní škole, kde také dochází ke karanténním 
opatřením. Vzhledem k  této vážné situaci 
jsme vyzvali všechny komise rady obce, aby 
zvážily odložení naplánovaných kulturních, 
sportovních a  společenských akcí na dobu 
po ukončení této aktuální vlny koronavi-
ru. Je nám to velice líto, ale dáváme před-
nost bezpečnosti a  ochraně zdraví občanů. 
Omlouváme se tímto všem organizátorům, 
a moc si vážíme toho, že se společně snaží-
me ochránit zdraví každého z vás. 

Několik čísel, jak dopadly letošní volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
v Dobré:
- nejvíc hlasů získalo ANO 2011–562 hl. 

(31,30 %), na 2. místě SPOLU – ODS, 
KDU-ČSL, TOP 09–449 hl. (25,01 %), 
třetí SPD - 191 hl. (10,64 %), a  čtvr-
tí PIRÁTI a  STAROSTOVÉ - 158 hl. 
(10,41 %),

- nejvíc preferenčních hlasů získal Carbol 
Jiří Ing. - 158 hl. (35,18 %), na druhém 
místě je Vondrák Ivo prof. Ing. CSc. 
- 43 hl. (7,65 %).

Děkuji všem voličům za aktivní účast 
v těchto volbách a velice si vážím Vaší pod-
pory. Získal jsem velké množství preferenč-
ních hlasů, díky kterým jsem se stal poslan-
cem. Chci vykonávat i nadále funkci staros-
ty do konce tohoto volebního období, které 
trvá do podzimu 2022. Dle platných zákonů 
se prakticky sníží můj pracovní úvazek sta-
rosty na 0,4 a samozřejmě na nejbližším jed-
nání obecního zastupitelstva budeme tuto 
situaci řešit. V žádném případě nebude mít 
tato situace negativní vliv na chod obecního 
úřadu i na probíhající investiční akce. 

 I  v  letošním roce vydáváme obecní 
Kalendář 2022. Tento kalendář bude opět 
zdarma doručen do všech domácností. Pří-
prava a  výroba obecního kalendáře probí-
há od letních měsíců a je v těchto dnech již 
v  tiskárně. Předpokládáme jeho distribuci 
začátkem prosince. Vydání nového kalendá-
ře bude trochu jiné než v minulém roce, ale 
doufáme, že opět všem udělá radost. 

 A na závěr Vás chci upozornit na blížící 
se tradiční akci, která se spojuje se začátkem 
adventní doby a  přípravou na blížící se Vá-
noce. V neděli 28. listopadu 2021 proběhne 
Rozsvícení vánočního stromu. Vzhledem 
k současné kritické situaci s šířením korona-
viru COVID-19 zatím nevíme, jakou formou 
tato akce proběhne. Ale o podrobnostech vás 
budeme informovat prostřednictvím obecní-
ho rozhlasu, webu a aplikace. 

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Právní poradna 
pro občany obce Dobrá je opět obnovena, a to každou první středu v měsíci  

v době od 16 – 17 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí -  1. 12. 2021. 

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2021

6. 12. 2021 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

Vážení spoluobčané a milí přátelé, 

jak jsem Vás v  dubnovém vydání Do-
berských listů informoval o tomto Pilotním 
projektu a  představil jsem Vám ve zkrá-
cené formě záměr a  způsob jeho oficiální 
registrace formou krátké „nápovědy“, tak 
nakonec pracovní hodnoticí komise měla 
velmi jednoduchou práci. K posouzení, kte-
ré proběhlo dne 12. 7. 2021, měla pracovní 
skupina v souladu s ustanovením článku IX. 
Zásad pouze jediný návrh s názvem „Dětské 
hřiště v  parku u  kostela“. Toto hřiště bude 
určeno výhradně pro naše malé děti před-
školního věku a  bude dispozičně umístěno 
v prostoru parku, u kostela na straně parko-
viště, naproti hlavního vstupu do Základní 
školy. Součásti „nového“ hřiště budou dět-
ské prvky (jako houpačka, hnízdo s trampo-
línou, houpadlo na pružině, dětský kolotoč, 
domek), které budou výhradně sloužit pro 
naše nejmenší. Pro žáky Základní školy jsou 
určeny v  naší obci jiné volnočasové areály. 
Návrh byl zaregistrován řádně v  souladu 

s přijatými Zásadami dne 20. 5. 2021. Cel-
kové náklady realizace jsou ve výši 

347 815,- Kč. Předkladateli návrhu 
a jeho podporovatelům chci touto cestou za 
jejich aktivitu velice poděkovat. 

Na 17. jednání Zastupitelstva obce Dob-
rá dne 20. 9. 2021 byl návrh v bouřlivé dis-
kuzi projednán a obhájen. Pomalu nabývám 
pocit, že poslední dobou při jakýchkoliv ná-
vrzích, případně Studiích na zamýšlené revi-
talizace obecního majetku, či nových staveb 
ve fázi odsouhlasení zpracování potřebné 
projektové dokumentace v  přípravné fázi 
daného Investičního záměru, které jsou sou-
části veřejných jednání Zastupitelstev obce, 
někteří z  nás hledají argumenty proto, aby 
vše zůstalo bez jakýchkoliv změn. Na všem se 
hned vidí spousta možných rizik, negativních 
dopadů a co se může stát v případě realizace 
těchto návrhů. Osobně věřím, že tento návrh 
bude součástí rozpočtu obce Dobrá pro ka-
lendářní rok 2022, jak je popsáno v schvále-
ném řídicím dokumentu s  názvem „Zásady 

Výsledek Pilotního projektu  
- Participativního rozpočtu obce Dobrá 
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participativního rozpočtu obce Dobrá“. Jen 
pro připomenutí, co  vlastně pojem partici-
pativní rozpočet znamená v  běžném životě 
pro nás občany. Co si představit pod pojmem 
participativní rozpočet – jedná se o metodu, 
která se v některých obcích či městech vyu-
žívá při vytváření obecního rozpočtu na daný 
kalendářní rok. Samotní občané naší obce 
splňující schválené podmínky pro registraci 
svých návrhů (námětů) budou mít možnost 
na vedení obce jasně a transparentně sdělit, 
co jim v naší obci v současném čase nejvíce 
schází. 

Docela jsem zklamán nezájmem občanů 
o tuto novinku, myslel jsem si, že tím budete 
motivováni a konečně dostanete příležitost 
transparentně vyjádřit své požadavky. Když 
se procházím po naší obci a  s  mnohými 
z Vás komunikuji, tak slyším mnoho nápa-
dů, někdy i docela odvážných, co by se mělo 
vybudovat, co Vám schází. Ale jakmile do-
stanete možnost, tak ji nevyužijete a jste asi 
všichni spokojeni. Je to docela velká škoda, 

že jste k tomu takto přistoupili, lépe bychom 
se cítili, kdybychom museli pracně posu-
zovat více Vašich návrhů a  formou veřejné 
prezentace na Zastupitelstvu obce museli 
obhajovat před Vámi, proč právě byl vybrán 
návrh předkladatele „X“ a ne předkladatele 
„Y“, či předkladatelky „Z“. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem 
popřál hlavně pevné zdraví, mnoho život-
ního elánu, buďte na sebe opatrní a přede-
vším trpěliví v eliminaci pandemie Covid 19. 
Snad se pomalými kroky blížíme k vytouže-
nému vítězství nad tímto virem. Je třeba si 
férově uvědomit, že všichni neseme nejen 
osobní zodpovědnost, ale rovněž zodpo-
vědnost vůči svému okolí. Užijte si konec 
letos překrásného podzimu a  pomalu se 
připravujme na nadcházející zimní období, 
v Adventní době si odpočiňte v kruhu svých 
nejbližších. A třeba příště budete kreativněj-
ší a více odvážnější…

S přáním všeho dobrého 
Ing. Břetislav Vláčil radní obce Dobrá

DRAKIÁDA
Krásné sobotní dopoledne 9. 10. 2021 

jsme se sešli za vodárnou na Vrchách při 
pouštění draků. Opět dorazilo více než 
100 dětí a se svými rodinami jsme všich-
ni vytvořili úžasnou atmosféru. Sluníčko 
a větřík pomohly k velké radosti dětí, když 
své dráčky vypustily na oblohu. Všichni 
návštěvníci se občerstvili teplým čajíč-
kem a každý malý účastník dostal balíček 
dobrot. Moc děkuji p. Slávce Polákové za 
darovaná krásná jablíčka pro děti, dále 
p. Protivánské z  firmy Hyundai Mobis 

za vitamínové balíčky a  reflexní prvky, 
našim fotografům p. Návratovi a p. Her-
níkovi a v neposlední řadě mým kolegům 
ze sportovní komise,  p.  Chrobokové 
a  p.  Peterkovi za dokonalou spolupráci. 
Videozáznam a  fotky můžete zhlédnout 
na stránkách obce Dobrá. Na závěr pro-
běhlo opět losování o zvláštní ceny, které 
děti už radostně očekávaly. Budeme se 
těšit na další setkání.

Za sportovní komisi René Křižák
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Základní škola informuje…

Projekt Kamarád

Projekt Odpady

Jako každý rok i  letos se prvňáčci naší 
školy v  měsíci září seznamovali s  novým 
prostředím školy, novou třídou, novou 
paní učitelkou a  také s  novými spolužáky. 
O ostatních dětech se mohli nejvíce dovědět 
v projektu KAMARÁD, který pro svou třídu 
připravily paní učitelky. 

Během jednoho týdne děti utužova-
ly společně kamarádské pozitivní vztahy, 

navzájem se poznávaly v  zajímavých akti-
vitách, učily se písničku i básničku Kama-
rád, navlékaly pro své kamarády náramky 
přátelství, učily se správnému laskavému 
chování k druhým a spolupráci v týmu. Zá-
věrem si vytvořily knížku, aby měly na co 
vzpomínat.

Paní učitelky prvních tříd

Každý rok se v  osmém ročníku koná 
celodenní projekt Odpady a  hospodaření 
s nimi. Osmáci vyrážejí pěšky na Frýdeckou 
skládku, kde se seznámí s jejím chodem. 

V  pátek 8. října ráno jsme tedy vyrazili 
s celou třídou i my. Cesta byla dlouhá a po-
časí nám moc nepřálo, ale za takovou zku-
šenost to opravdu stálo. Na skládce jsme 
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Podzimní sběr 2021
Po roční přestávce kvůli uzavření škol 

a  jiným překážkám jsme opět uskutečnili 
tradiční sběr papíru. Po pomalém začátku, 
kdy jsme si říkali, že na nás rodiče zanevře-
li a odvezli sběr někam jinam, se vše rychle 
rozjelo a  některé dny jsme se nezastavili. 
Konečným výsledkem snažení je krásných 
13 911 kilogramů starého papíru. Nejlepším 
sběračem se pro tentokrát stal Tadeáš Vel-
čovský z 2. B s výsledkem 524 kg. Nejlepší 
třídou na prvním stupni je třída 2. B s 931 kg 
a  na druhém stupni třída 9. C, která shro-
máždila neuvěřitelných 1 911 kilogramů.  

Chtěla bych poděkovat všem, kteří no-
sili starý papír, panu Pavlu Peterkovi, který 
nám pomohl s  odvozem kartonů, a  papí-
rem, který se už nevešel do přistaveného 
kontejneru. Veliký dík patří mým pomoc-
níkům, bez kterých by se pracovalo špat-
ně, a  jsem ráda, že chodí pomáhat, i když 
kvůli tomu musí ráno dříve vstávat. Proto 
Kryštofe Skokane, Vojto Kičmere, Štěpáne 
Chrubasíku, Markétko Slívová a  Jakube 
Čermáku moc vám děkuji. 

Hana Velčovská

se dozvěděli spoustu nových infor-
mací. Průvodci byli milí a  snažili se 
nám dopodrobna vysvětlit, co vše se 
v areálu skládky každý den odehrává. 
Nejprve jsme zhlédli krátké video, ve 
kterém byly ukázány všechny části 
skládky a různé pozice zaměstnanců. 
Při dlouhé procházce skládkou jsme 
například viděli třídění skla, jak se 
drtí odpady ze staveb a kde končí vy-
hozené pneumatiky nebo bioodpad. 
Viděli jsme spoustu přístrojů. Nej-
více nás zaujal obrovský kompaktor, 
což je obrovský buldozer, který na 
skládce rozhrnuje neroztříděné od-
padky z našich popelnic.

Zjistili jsme, že skládka produkuje i uži-
tečné produkty. Pro zahrádkáře se zde z bio-
odpadu vyrábí kompost. Při tlení odpadků 
vznikají plyny, kterými se vytápí všechny 
budovy v areálu skládky. 

Ze skládky si odnášíme spoustu novinek 
a hlavně to, že vyprodukujeme opravdu vel-
ké množství odpadu, které zbytečně skončí 
na skládce. Třídění má tudíž smysl. Někteří 
z nás odcházeli nadšení a namotivovaní po-
řádně třídit odpad i doma. 

Tereza Hanzlíková, Veronika Briosi, Kristýna Radová, 8. D
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Dušičkové tvoření
Konec října, podzimní proměny v  pří-

rodě a  delší chladné večery. S  tím vším je 
spojená tradice k  uctění památky našich 
blízkých – svátek Dušiček. 

Tento tradiční svátek se slaví v  celém 
křesťanském světě, avšak každá země má 
své zvyky a  tradice. V  anglicky hovořících 
zemích je to svátek Halloween, ale u  nás 
mají ještě pořád větší tradici Dušičky. Lidé 
zapalují svíčky, vzpomínají na své blízké, 
zdobí domy a  zahrady přírodními dekora-
cemi. 

Také v naší škole jsme si navodili tvoři-
vou atmosféru výrobou dušičkových deko-

rací. Děti vyráběly strašidýlko z  gázoviny 
a  nafukovacího balónku, netopýra z  karto-
nu a  barevného papíru a  vystřihovánku do 
lucerny. Zájem dětí o  účast v  tvořivé dílně 
byl veliký a  všichni jsme společně strávili 
příjemné podzimní odpoledne.

Teď už stačí vyrobeným dekoracím najít 
důstojné místo, uvařit si dobrý čaj, zapálit 
svíčku a  ponořit se do vzpomínek na naše 
blízké. 

Těšíme se na další tradiční výtvarnou 
dílnu.

Mgr. Petra Svobodová
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Základní škola informuje…

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc říjen, který nám skončil, si pro 

nás nachystal krásné slunečné, občas i vel-
mi teplé počasí, které doprovázela nádher-
ná, pestrá paleta listí, které pomalu, ale ne-
návratně padalo ze stromů.

Jak pestré byly barvy podzimního listí 
v  tomto období, tak pestrá byla i  nabídka 
nejrůznějších akcí naší školky. Ty nejzají-
mavější si krátce připomeneme:

DRAVCI NA ZAHRADĚ
Začátkem měsíce října na naši zahradu 

zavítal pan sokolník Jaroslav Oszelda se 
svými dravci. Na vlastní oči tak děti pozo-
rovaly káně lesní, puštíka, kondora havra-
novitého, sovu pálenou, orla skalního, orla 
bělohlavého, výra i poštolku obecnou. Děti 
zaujalo letecké umění dravců, lov na pohyb-
livé makety a hlavně přesnost jejich doletu.

Ty nejodvážnější z dětí měly možnost si 
některé dravce pohladit či si nechat dravce 
usednout přímo na ruku, čehož se ujaly i ně-
které paní učitelky.

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY

V měsíci říjnu nás v rámci Týdne kniho-
ven pozvala do své knihovny místní paní 
knihovnice, která se postupně věnovala 
všem třídám naší školky.

Paní knihovnice dětem nejprve zábav-
nou formou připomněla, jak by se měly 
chovat ke každé knížce, kterou si vezmou do 
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svých rukou. Děti velmi rychle reagovaly na 
obrázky, které znázorňovaly, jaké chování je 
správné a jaké není.

Dále měly děti možnost hádat názvy 
slavných Večerníčků podle hudebních úryv-
ků, které dané pohádky doprovázely. Děti 
tak poznávaly například Pata a  Mata, Rá-
kosníčka, Včelí medvídky i další hrdiny z Ve-
černíčků.

Na závěr návštěvy knihovny měly děti 
možnost samy si vybrat knížky, které si tře-
ba i společně prohlédly a povídaly si pak nad 
jednotlivými knížkami. DRAKIÁDA NAŠÍ ŠKOLKY

Další akcí, které se mohli zúčastnit i ro-
diče, byla Drakiáda, která se v říjnu konala 
na blízkém kopci lidově zvaném na Vrchách.
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Jelikož v  tento den dosti foukal vítr, tak 
draci, které si děti a  jejich rodiče přinesli, 
lítali jedna radost. Někteří draci se sice ob-
čas zamotali do větví blízkých stromů, ale 
šikovným rodičům se je podařilo vysvobodit 
a mohli létat vesele dál.

Některé děti i jejich rodiče pouštění dra-
ků opravdu zaujalo, a tak vydrželi společně 
na kopci až do západu sluníčka, které bylo 
možno na kopci krásně pozorovat. Sluníčko 
také nádherně ozářilo okolní stromy a jejich 
barevné listí ještě více zářilo do dáli.

Krátce řečeno, Drakiáda se opravdu le-
tos vyvedla i díky občerstvení, které si rodiče 
přinesli pro své ratolesti, neboť jak je známo: 
venku chutná nejlépe.

DIVADLO V NAŠÍ ŠKOLCE

V říjnu na naše děti čekal také kulturní zá-
žitek díky pohádce s názvem „Jak se brouček 
ztratil.“ Tuto pohádku si pro děti připravilo 
divadlo s  názvem „Leonka.“ Pohádka byla, 
jak sám název napovídá, o broučkovi, ale také 
krtečkovi, berušce Jarušce a  zlé čarodějnici. 
Brouček se ztratil a beruška byla z toho celá 
smutná. Ale i díky dětem, které broučka vola-
ly, se brouček vrátil a všechno dobře dopadlo 
jako v každé správné pohádce.

Tolik tedy v krátkosti o akcích naší školky 
v měsíci říjnu. 

Na měsíc listopad plánujeme Vánoč-
ní jarmark, který by se měl konat ve středu 
24. listopadu v odpoledních hodinách.

Mgr. D. Dvořáčková, uč. MŠ
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ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Ani koronavirová krize ne-
byla znát na výkonech našich 
hráčů, JOSEF SVOBODA 
i PETR HADAŠČOK atakova-
li první desítku.

Byla to dlouhá pauza, než jsme se opět 
mohli sejít mezi šprtcovými stoly, a  proto 
jsme se rádi vydali na turnaj do dalekého 
Mostu k Českému poháru s názvem Corro-
tech. Vyjeli jsme už o  den dříve v  pátek do 
Prahy, abychom brzy v sobotu ráno vyrazili 
do Mostu. Celkem nás jelo z klubu šest, a to 
DALIBOR HÁJEK, JAN BILKO, JOSEF 
SVOBODA, PETR HADAŠČOK, LADI-
SLAV HÁJEK a KAMILA ŽVAKOVÁ. Cesta 
byla příjemná a  hlavně jsme se po dlouhé 
době sešli k pořádnému turnaji.

K  sobotnímu turnaji se celkem sjelo 
54  účastníků z  celé České republiky. Tur-
naj se hrál na šest hracích kol rozdělených 
na dvě části. Všichni naši hráči nezklamali 
a potvrdili, že i když dlouho nehráli, přesto 
to pořád v ruce mají. Nepříliš šťastný turnaj 
prožil JAN BILKO. Zpočátku to vypadalo, 
že by to mohl být jeho dobrý turnaj, hrál 
velmi dobře, akorát ho zklamala koncovka 
a  bohužel čtyři porážky ze šesti zápasů ho 
katapultovaly až na 50. příčku. Ostatní hrá-
či už na tom byli o poznání lépe. Naše jediná 
hráčka KAMČA ŽVAKOVÁ do posledního 
kola bojovala o  medailové umístění v  ka-
tegorii žen, ale to se jí nakonec nepovedlo. 
Přesto podala sympatický výkon a obsadila 
celkově 34. místo. Úctyhodný výkon podal 
i veterán LADISLAV HÁJEK, jeho hra byla 
velmi slušná, trápil své soupeře a  nakonec 
dokázal uhrát 32. pozici. Jen o  dvě příč-

ky výš se umístil DALIBOR 
HÁJEK a  uzavřel tak první 
třicítku. Nejlépe ze všech na-
šich hráčů odehrál jak PETR 
HADAŠČOK, tak překvapivě 

i JOSEF SVOBODA. První jmenovaný hrál 
opět skvěle, což potvrzuje už poslední čtyři 
roky a  jeho 13. místo je krásným umístě-
ním. Zato překvapením byl vzestup JOSE-
FA SVOBODY, ten prohrál pouze jediné 
utkání s domácím hráčem z Mostu, a i když 
měl i dvě remízy, skončil na 12. příčce, což je 
jeho nejlepší umístění od turnaje z Českých 
Budějovic, kde skončil na sedmém místě.

Celkovým vítězem turnaje se stal Jan 
Matuščin z  domácího Mostu, před Pavlem 
Alexandrovem (Šprtmejkři Ostrava) a  Ma-
tyášem Vaníčkem (Most).

Celková tabulka turnaje na následujcící 
straně.

Sponzoři turnaje:

Josef Svoboda (BHC Dobrá)

Český pohár 36 – MOST - 9. 10. 2021
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V  sobotu 16. 10. 2021 odehrála naše 
starší přípravka, doplněná borci z  týmu TJ 
Pražmo-Raškovice, turnaj „Landek Cup 
2021“ v Ostravě - Petřkovicích. Tento turnaj 
s mezinárodní účastí patří mezi nejprestiž-
nější akce tohoto druhu v MS kraji. Zúčast-
nilo se ho 24 týmů.

Základní skupinu jsme zvládli s  bilancí 
dvou výher, jedné remízy a  dvou porážek. 
To nám stačilo se sedmi body na jistý postup 
ze čtvrtého místa. V  osmifinále jsme padli 
s  celkově čtvrtým Krnovem 0:3, v  pavouku 
o další umístění i s Bruntálem 1:4. V souboji 
o 13.-16. místo jsme udolali FK Frýdek-Mís-
tek 2:1 a  v  poslední utkání padli na penalty 
s  Bohumínem 0:1. Fotbalový maratón jsme 
ukončili po devíti zápasech na celkovém 14. 
místě. V konkurenci velkých městských klu-
bů s teoreticky neomezenou základnou, jsme 
obstáli se vztyčenou hlavou a je škoda, že na 
naše kluky dolehla nervozita z  velkého tur-
naje. Každopádně hráči získali cennou zku-
šenost s  jinými, kvalitnějšími soupeři, než 
se kterými se utkávají  v OP SP. Celý turnaj 
ovládli po dramatickém finále hráči z České 
Vsi, kteří porazili Valašské Meziříčí 3:2.

VýSLEDKY A STřELECKÁ LISTINA:

základní skupina:
Nošovice/Dobrá - Třinec   3:0   Janoušek 1x, 
Moravec 1x, Malyšek 1x
Nošovice/Dobrá - Vítkovice   1:5   Bulko 1x
Nošovice/Dobrá - Havířov   1:1   Janoušek 1x

Nošovice/Dobrá - Bolatice 4:0
Šindler 2x, Mareček 1x, Janoušek 1x
Nošovice/Dobrá - Česká Ves 0:6   

osmifinále:
Nošovice/Dobrá - Krnov 0:3

o 9. místo:
Nošovice/Dobrá - Bruntál 1:4   Šindler 1x

o 13.-16. místo:
Nošovice/Dobrá - FK Frýdek-Místek 2:1   
Moravec 1x, Kubica 1x

Nošovice/Dobrá - Bohumín 0:1 (P 2:3)    
Bulko 1x, Malyšek 1x    

Sestava: Vochala (B), Bulko, Guniš, Ma-
reček, Gardoš, Janoušek, Malyšek (K), Šin-
dler, Kosiba, Kubica, Moravec

Realizační tým: Malyšek Petr, Mareček 
Pavel, Janoušek Martin, Šindler David

Děkuji hráčům za předvedené výkony, 
rodičům za podporu, fandění a  dopravu 
borců. 

Děkuji klukům a chlapům z TJ Raškovi-
ce-Pražmo za pohodovou atmosféru a spor-
tovní kamarádství. 

Děkuji panu Kašickému a  dobrovolní-
kům z  FC Odra Petřkovice za uspořádání 
této krásné akce, bezchybnou organizaci 
a hlavně jít do takové akce v dnešní době, to 
chce „koule“!

Petr Malyšek

TJ SOKOL Dobrá

Report - Turnaj Landek CUP 2021,  
SP r.2011/12, Ostrava - Petřkovice
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V  pátek 1. října, místo ob-
vyklé schůzky, čekala Sasanky 
družinová přespávačka. Vše 
začalo v  15 hodin, sešly jsme 
se před klubovnou a  čekání na 
opozdilce jsme si zpříjemnily 
krátkou hrou. Poté už se svět-
luškám dostal do rukou dopis 
od Národního muzea, které je 
žádalo o pomoc při hledání sta-
rých zákonů krále Ašóka. Hol-
ky ani chvíli neváhaly a  vrhly 
se do objevování, každý zákon 
pak musely rozluštit, a  když se 
jim to povedlo, poslaly jsme je 
do muzea. Následovala krátká 
teambuildingová hra, při které 
jsme si vyzkoušely, jak moc je 
důležitá spolupráce a hned po-
tom nás čekala odměna za po-
moc muzeu. Odměnou bylo na-
vrhnutí pěti exponátů, které se 
možná objeví na nějaké výstavě. 

K  večeru už začalo být chladněji, a  tak 
jsme se přesunuly do klubovny a začaly s pří-
pravou večeře. Rozdělily jsme se na tři sku-
pinky, jedna pekla jablkový závin, druhá dě-
lala tvarohovou pomazánku a třetí skupinka 
připravovala pizzu. Na všem jsme si pochut-
naly a zbytek večera jsme si zpříjemnily hrou 
městečko Palermo, povídáním a pohádkou. 

V  sobotu ráno nás čekala jen snídaně 
a úklid klubovny.  

 Zuzka Tesarčíková 

SKAUTI  INFORMUJÍ

PŘESPÁVAČKA SASANEK
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BOJOVKA ODDÍLU LA FAMILIA

VÍKENDOVKA 3. ODDÍLU SÝKORKY

Ze soboty 16. 10. na neděli 17. 10. od-
díl La Familia (Lochnesky, Běluhy, Kaktusy 
a  Žvýkačky) spal na faře. Vedoucí dětem 
připravili bojovku. Byly 4 týmy a každý tým 
dostal mapu s různými stanovišti, kde byly 
různé úkoly a hlavně ampulky s protijedem, 
které byly rozmístěné po obci Dobré. Na ta-
buli v  klubovně byly napsány jména cca 
30  různých lidí, kteří byli otráveni jedem. 

Hlavní úkol dětí bylo tyhle lidi oživovat po-
mocí toho protijedu a také postupně pátrat, 
kdo celou věc spáchal.

Večer jsme povečeřeli a dívali jsme se na 
pohádku Coco. Ráno jsme se vzbudili a měli 
rozcvičku a  běh v  parku. Posnídali jsme, 
pouklízeli a vyrazili jsme domů.  

Elen „Elfa“ Malyšková (Lochnesky)

Je to tady! Konečně se 3. oddíl Sýkorky po 
dlouhé době, kdy jsme se nemohli vídat, zase 
setkal, a tentokrát na víkendovce na Moráv-
ce. Sraz byl 22. 10. 2021 v 15:10 v Dobré na 
autobusové zastávce a vyrazili jsme autobu-
sem až na Morávku, kde jsme vystoupili z au-
tobusu a vydali se pěšky na chatu. 

Když jsme došli k  chatě, vybalili jsme si 
věci a zahráli si několik seznamovacích her. 

A v tom k nám přišla Merida, přezdívaná jako 
Rebelka, se svou matkou. A  matka jí ozná-
mila, že se bude muset vdávat, což Merida 
nechtěla. Měla si vybrat jednu disciplínu, ve 
které se bude bojovat o její ruku. Merida zvo-
lila lukostřelbu. A při večeři nám všem došlo, 
že téma víkendovky je Rebelka. 

Po krásné noci jsme si dali rozcvičku 
a společně jsme posnídali. Po snídani jsme šli 
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ven a konaly se zápasy o Meridinu ruku. Na-
konec nejlépe trefila šíp ona sama. Vyzkouše-
li jsme si to i my. A taky další dvě disciplíny, 
jako je střílení ze vzduchovky a pouštění vlaš-
tovek. Zahráli jsme si taky další zábavnou 
hru zaměřenou na poznávání přírody, a poté 
následoval oběd. 

Po obědě byl odpolední klid a  po něm 
následovala hodinka prací. Nachystali jsme 
dříví a  připravili ohniště na večer, nesměli 
jsme také zapomenout na úklid uvnitř cha-
ty. Po práci byla ještě jedna hra zaměřená 
na hádanky a šifry, ze kterých jsme dokázali 
přijít na správnou odpověď pro Meridu. Re-
belka tímto zjistila, co musí udělat pro to, aby 
zbavila svou matku medvědí podoby. Výsled-
kem našeho hádaní bylo slovo „odpuštění“. 
Rebelka se usmířila se svou matkou a tímto 

se příběh ukončil. Na konci dne následovalo 
vyhodnocení, dostali jsme odměny. Na večeři 
jsme si opekli špekáčky na ohni a u toho jsme 
si zazpívali pár písniček za doprovodu kytary. 
Připomenuli jsme si tím krásnou táborovou 
atmosféru.  

Večer jsme se dívali na pohádku Rebelka, 
a když pohádka skončila, šli jsme spát. Ráno 
jsme se probudili do krásného slunného dne, 
nasnídali jsme se a sbalili se na cestu domů. 
Zahráli jsme ještě pár her, dali jsme si spo-
lečnou fotku před chatou a  vyrazili jsme na 
cestu domů. Došli jsme na autobusovou za-
stávku, ze které jsme jeli zpátky do Dobré za 
svými rodiči. Tuto víkendovku jsme si všichni 
užili a těšíme se na další společnou akci. 

Lucie Beloritová
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Vážení příznivci skautského střediska 
Doberčata,

obracíme se na vás s žádostí o pomoc. Hle-
dáme tábořiště či vhodnou louku k uskuteč-
nění letních táborů o prázdninách roku 2022 
a v letech následujících

Tábořiště nebo louku? Tábořiště upřed-
nostňujeme, neboť nemáme veškeré potřeb-
né vybavení a zázemí. Příští rok počítáme až 
s 60 lidmi na táboře. Loukou však v žádném 
případě nepohrdneme, naopak budeme i za 
ni velmi rádi!

Jakou louku hledáme? O  výměře as-
poň 2000 m2 v  blízkosti zdroje užitkové 
vody (vodní tok pro koupání a další zábavy) 
a lesa. S příjezdovou cestou (stačí nezpevněná 
s možností průjezdu osobního automobilu). 
Zároveň chceme místo odlehlejší od civiliza-
ce, nejlépe rovinaté (pro stavbu podsadových 
stanů). Posledním kritériem je dojezdová 
vzdálenost od Dobré do cca 50 km.

Na jak dlouho hledáme? Minimálně na 
25 dní o  prázdninách. Ideálně na přelomu 
července a  srpna. V  případě oboustranné 
spokojenosti pak i pro další léta.

Proč hledáme? Všechna potencionální 
tábořiště nám v průběhu let vyschla. Termí-

nově, vodou, či zájmem pronajímatelů. Na 
následující prázdniny se nám snad podaří 
najít, do příštích let však situace není přívě-
tivá. Nehledě na fakt, že se posunujeme stále 
dál od Dobré. 

Co dalšího potřebujeme? Zařídit vy-
bavení ve formě stanů, táborové kuchyně, 
latrín, umýváren. Vyřešit právní náležitosti. 
Pak už jen tradiční úkony spojené se stavbou 
stanů a dalšího vybavení. 

Co po nás zůstane? Pošlapaná louka, 
zahlazené stopy po případných provozních 
dírách v zemi, vysbírané adekvátní množství 
dřeva v lese. V případě dešťů pak bahno. Ji-
nak pořádek a  čisto.  Snažíme se o  šetrnost 
vůči přírodě a všemu živému. 

Platíme? Rádi za využití pozemků za-
platíme. V  táborových rozpočtech počítáme 
i s těmito náklady.

V případě, že víte o vhodném místě, vlast-
níte takové nebo máte na někoho kontakt, 
ozvěte se nám, prosím! dobercata@skaut.cz

 Za středisko Doberčata

Dominik „Koci“ Sýkora  
a Michal „Sušenka“ Bojko

Doberčata

EKODEN OBCE DOBRÁ PODZIM 2021
I  letos na podzim se uskutečnila tra-

diční úklidová akce kolem řeky Morávky 
a  okolních lesů. Sraz byl 23. 10. ve 14:00 
u hospůdky Kačabar. Sešlo se nás úctyhod-
ných 50 dobrovolníků. Rozdaly se pytle na 

odpady, rukavice, drobné občerstvení a  po 
instrukcích jsme vyrazili do boje. Všichni 
se onoho nelehkého úkolu chopili s  chutí 
a  odhodláním posbírat vše, co do přírody 
nepatří. 
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Zhruba po 2 hodinách jsme měli hotovo. 
Kontejner nebyl zcela naplněný, což mohlo 
značit fakt, že pravidelnými každoročními 
úklidy máme v přírodě méně a méně odpadů. 
Letos jsme nasbírali opět necelých 500 kg. 
Takže trend je plus mínus stejný jako každou 
úklidovou akci. Jestli počítám správně tak s le-
tošní v pořadí VI. akcí jsme již nasbírali celkově 
téměř 3 000 kg odpadů. Což je na jednu stra-
nu hodně smutný fakt, na druhou stranu jsem 
rád, že toto číslo už neleží v naší přírodě.

V závěru akce jsme se všichni sešli v are-
álu fotbalového hřiště na Spartě, kde jsme se 
mohli zahřát u ohně a opéci zasloužené špe-
káčky, které nám věnoval náš hrdý sponzor 
řeznictví u Bobra. 

 Na závěr bych chtěl moc poděkovat 
vám všem, zvláště pak malým dětem, kteří se 
akce zúčastnili. Udělej správnou věc a  přijď 
na další EKODEN i ty.

Za skautské středisko 
Doberčata Tomáš Berka
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V  měsíci říjnu jsme konečně 
mohli uspořádat několik besed 
na téma Večerníček a jeho pohád-
ky. Navštívily nás děti ze základní 
a mateřské školy v Dobré. 

Dětem jsme ukázali naši 
knihovnu a  knížky, které si u  nás můžou 
půjčit. Celý měsíc říjen měly děti i  dospělí 
registrační poplatek zdarma.

V chodbě knihovny probíhá bazar knih, 
cena knihy je 5,- Kč, při koupi 4 kusů knih 
jsou další zdarma. Na výběr jsou různé žán-
ry beletrie, ale i  naučná literatura, jak pro 
děti, tak i dospělé.

V  listopadu máme k  vypůjče-
ní spoustu nových knih známých 
autorů, jako je I. Obermannová, 
P.  Hartl, M. Wurm, N. Sparks, 
T. Keleová-Vasilková a další.

Neváhejte nás navštívit, rádi 
Vám pomůžeme, nejen s výběrem knih, ale 
také tiskneme, kopírujeme, laminujeme 
různé dokumenty.

Všechny potřebné informace jsou k dis-
pozici na www.knihovnadobra.cz  nebo na 
tel. 558 641 016 a 733 762 376, nebojte se 
ozvat, jsme Vám plně k dispozici a na Vaše 
dotazy rády odpovíme a  těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Knihovnice MK Dobrá

Knihovna 
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Milostivé léto jasněji  
a snadněji s Poradenským centrem.

Slyšeli jste už o akci Milostivé léto? Víte, 
k čemu tato akce slouží? Naše Poradenské 
centrum Vám o  ní může poskytnou infor-
mace a  zároveň být i  nápomocné při jejím 
uplatnění. 

Milostivé léto je akcí vyhlášenou státem, 
která proběhne ve dnech od 28. 10. 2021 do 
28. 1. 2022. Díky Milostivému létu se můžete 
zbavit vysokých exekučních poplatků a úro-
ků z prodlení. Pokud Vás tíží dluhy, avšak jste 
schopni uhradit jistinu svého dluhu (základ-
ní částka, kvůli které dluh vznikl) a spolu s ní 
uhradit i  poplatek exekutorovi včetně DPH 
(celkem 907,50 Kč), zbytek dluhu, navýšený 
o úroky z prodlení a další poplatky s ním spo-
jené, Vám bude odpuštěn (smazán). 

K  tomu, abyste mohli Milostivého léta 
využít, je však nutné splnit 3 podmínky: 

•	 Máte	dluh	vůči	veřejnoprávnímu	subjek-
tu - dlužíte např. státu, obci či jejich orga-

nizacím – dopravní podniky, nemocnice, 
zdravotní pojišťovny, Česká televize, Čes-
ký rozhlas, ČEZ, atd.

•	 Váš	dluh	 je	 v  exekuci	–	pokud	Váš	dluh	
není ještě v exekuci nebo jste v oddlužení, 
Milostivé léto nelze uplatnit

•	 Exekuce	je	vedena	soudním	exekutorem	
– Milostivé léto se nevztahuje na správní 
nebo daňové exekuce (tj. exekuce vymá-
hány celní správou, finanční správou či 
okresní správou sociálního zabezpečení)

Pokud máte zájem využít této jedinečné 
šance a vymanit se ze svých dluhů, pak se na 
nás můžete obrátit. Jestliže si nejste jisti, zda 
se Vás Milostivé léto týká, poradíme Vám.

Pro více informací nás kontaktujte:
Poradenské centrum:  Náměstí 3, 739 11  

Frýdlant nad Ostravicí
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz

tel.: 737 627 872    web: www.charitafm.cz

             1.– 23.12.2021 
opět zahájen 

prodej čerstvě řezaných 
KAVKAZSKÝCH JEDLÍ z vlastní 

plantáže. 
Ceny od 100-800Kč za ks 

Prodej denně od 9-17hod. 
Lučina 203 – z Dobré na Pazdernou, 

odbočka na Horní Domaslavice-
ukazatel BoschCar servis. 

Těšíme se na Vás  
      739 280 441 
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PRO PAMĚTNÍKY — V DOBRÉ PřeD 80, 70 A 60 leTY
1941. Sokolstvo uvažuje o zhotovení kluziště — toto má porozumění mezi

zdejším obyvatelstvem. V úmyslu je i stavba nového jeviště U oráče. Návrh, aby
bylo samosprávě dorostu pomoženo peněžitým darem, se schaluje; br. Baron
žádá, aby členové výboru mezi sebou provedli sbírku. Sbírka provedená byla
s krásným výsledkem. Vybráno bylo K 110.— a odevzdáno samosprávě. Přáno
bylo br. starostovi k jeho jmeninám. Ovšem prvního května byla Němci činnost 
Sokola zastavena úplně. Je o tom poznámka — od této doby „uchýlila se do ústraní“; a 18. dubna
byla zastavena i činnost Družstva pro postavení spolkového domu a tělocvičny.
1951. Ze záměru omladit Sokol a reorganizovat jej, byla konána společná schůze Sokola a Svazu

československé mládeže „za účasti 70 Sokolů a hostů 25. února U oráče. Po zahájení zazpívána
přítomnými národní hymna a vložku zaměřenou na únorové události v roce 1948 provedla
skupina střední školy. Další číslo — hudební trio a sestrou Diligovou z Janáčkovy akademie zahrána
na klavír skladba levou rukou, pak přednes básně a 2 sestry nám zazpívaly několik národních
písní.“ Na této schůzi bylo rušno též proto, že nikdo se nechtěl stát starostou omlazeného Sokola.
Píše se o tom: „Jest navržena sestra Prusenovská. Když byla požádána, aby funkci přijala, odmítla
z důvodu nedostatku času. Předseda národního výboru Poloch ostře a správně tuto neochotu
sestrám vytkl. František Duží vysvětluje, že funkci v Sokole nechce žádný proto, že KSČ
(komunistická strana) sokolské funkce neuznává. Nakonec je na místo Jaroslava Konečného
navržen a zvolen Albín Štěrba. Bratru Konečnému byla dána jako upomínka soška. Výroční schůze
ukončena zazpíváním Písně práce.“ Závěrem jedna veselá: „Místostarostkou Sokola byla zvolena
sestra Petřkovská hlasováním, jelikož nebyla přítomna.“

Těžkosti Sokolů byly tehdy nemalé — „uvolněná kázeň, osvětlení hřiště je stále jen v plánu,
oplocení nedostatečné (je třeba opatřit 20 ks ryglů), čeká se na lepší počasí, aby se vyklidil maras
na hřišti, v tělocvičně svítí jen jedno světlo, hraje se tam míčem, do oken dávají se tenisové stoly,
což se láme a ničí; reflektory spolu s prapory byly zapůjčeny do Skalice, ale odtud je ještě nevrátily
a vymlouvají se, že jim je někdo ukrad’; vloni opravený klavír byl prodán a místo něj zakoupeno
pianino; nejsou cvičitelé žactva — sestra Šafránková by je cvičila, ale nechce, protože děti jsou
příliš rozpustilé a ona by s něma nic nesvedla.“
1961. Své 90. narozeniny oslavil 14. února Josef Mokryš, čestný předseda našeho sboru

požárníků, pamětník a zakládající člen. Byl v té době 21letý, proto při přátelské besedě vzpomínal
na počátky i na spoustu jiných zážitků, neboť byl od roku 1906 do 1948 starostou sboru a pro
hasičství žil tělem a duší. Josef Mokryš byl kdysi obchodníkem. Můžeme dnes litovat, že jeho
vzpomínky nikdo nezaznamenal; jistě si pamatoval řadu podrobností o volbách našich starostů,
o učitelích (chodil ještě do staré školy, kde jsou dnes domácí potřeby), o prvním vlaku,
o návštěvách potentátů, o poště, obchodech, továrně. (Jeho hasičským kolegou byl kronikář Alois
Kolek, ovšem zachovaly-li se z tohoto sezení poznámky, které si zapisoval, jsou neznámo kde…)

Dobrá měla 2916 obyvatel, z toho s dočasným pobytem 28 (1317 mužů a 1599 žen); obydlených
domů bylo 616, neobydlených 35. Jednu světnici obývá celkem 47 rodin, jiné žijí v kuchyni a 1
světnici (296) nebo v kuchyni a dvou světnicích (330), méně už se třemi světnicemi (126). Čtyři
a pět světnic k obývání má jen 22 obyvatel a 11 rodin. — V Československu žije 13 745 300 obyvatel
(6 704 527 mužů a 7 040 773 žen), téměř o 3/4 miliony více než v roce 1921 a o 1/4 milionu méně
než v roce 1930, a to v důsledku odsunutí Němců, úbytku ve válce a emigrace. Od roku 1950
přibylo 1 a půl milionu obyvatel. V okrese Frýdek–Místek žije 183 372 obyvatel v 88 obcích.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  31.10.21  16:08  Stránka 141
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PRO PAMĚTNÍKY — V DOBRÉ PřeD 30 leTY
1991. Počátkem roku nastala liberalizace cen — narovnání socialistickým

plánovaným hospodářstvím pokřivených cen, vesměs to značilo citelné
zdražení. Lidé ale mohou koupit i cizí měnu za 5000 nebo až 7000 Kčs.

Odstartována tzv. malá privatizace — odprodej státního majetku soukromým
osobám prostřednictvím aukcí. Také začalo navracování neprávem zabaveného
majetku po únoru 1948 (tzv. restituce).

Byla odstraněna poslední hraniční zábrana v Evropě — 28. května byla otevřena státní hranice
mezi Československem a Polskem.

Skončil 23letý pobyt cizích vojsk v Československu; 27. června opustil naše území poslední voják.
Naši věřící jeli na zájezd do rakouského Mariazellu a posléze (22. září) na 9denní zájezd až do

francouzských Lurd. O jiném zájezdu čteme v kronice:
„Zájezd do Říma. Mnoho našich věřících občanů spolu s kunčickými se účastnilo zájezdu do

Říma a Vatikánu, Padovy, Janova, Assisi. Byli tam týden od neděle 10. do pátku 15. února. — Ještě
pořád jsme opojeni uskutečněním snu o volném cestování. Tři generace našich předků se nemohly
dostat tam, kam míří kroky každého katolíka a nyní se mnohým splnil životní sen. Vzpomínalo se
na ty, kteří se toho nedožili nebo na takový zájezd už nemají síly.“

Povodeň, či spíše velká voda, vzala dřevěnou dolní lávku, kterou nahradil jen můstek.
Z televize, novin a rozhlasu je čím dále více zřejmější, že československá federace dlouho nevydží;

Slováci se chtějí osamostatnit a mít vlastní stát.
První podnikatelé začínají podnikat „na vlastní pěst“ už i u nás v Dobré. První je otevřena večerka

Petra Market s potravinami a s první světelnou reklamou v Dobré. V kronice o tom čteme toto:
Dobrá má první svítící blikající reklamu. Obchodní společnost INTEC–Petra ji instalovala na

budově bývalého národního výboru. Kolem nápisu PETRA MARKET svítí červená šipka ukazující,
kam jít. Prodejna potravin prodává od 5 ráno do 22 ve všední dny, v sobotu a neděli ráno od 6.30
hodin. Zprovozněna byla v pondělí 2. září a na zahájení prodeje se pil i s prvními zákazníky skvělý
koňak — to muži. Ženy dostaly karafiát a děti bonbóny. — Zákazníci i majitelé jsou s prodejnou
spokojeni; prodávají se běžné potraviny za celkem nízké ceny, nakupují hlavně ve večerních
hodinách a o víkendech. Jen fronta bývá někdy dlouhá. „Velký zájem je o sýry, snažíme se zajistit
co nejvíce druhů. V neděli odpoledne jezdí do pekárny pro čerstvé pečivo, které je již mezi 5. a 6.
hodinou v podvečer v obchodě. V úterý a ve čtvrtek se nabízejí ovocné, čokoládové a tvarohové
pěny — kelímek za 2,10 Kčs.“ Majitelé Jana a Petr Kovářovi si naříkají jen na nedostatek prostoru,
poněvadž by chtěli rozšířit prodej mražených výrobků a zeleniny, ale sklad mají v patře a všechno
zboží musí vynášet a snášet po schodech v rukou. — Zákaznice a redaktorka místního zpravodaje
připojila vlastní názor: „Velice jsem uvítala soukromé obchody s potravinami, hlavně jejich
provozní dobu. Ženy, které se starají o domácnost a nákupy se zbavily honiček po obchodech,
pokud něco chybí, je možno si dokonce vybrat, kde nakoupit.“

S novými službami jako by se roztrhl pytel — jsou jich během krátké doby desítky.
Začíná vysílat první soukromá rozhlasová stanice Morava ve Frýdku–Místku.
Zánikem okresní správy kin a prodejem kina soukromému majiteli obcí skončilo po 71 letech

provozovaní kina v Dobré.
Největší stát světa, Sovětský svaz, se 10. prosince rozpadl na řadu samostatných států. Více jak

rok budeme sousedit již s Ukrajinou a nikoli se Sovětským svazem…
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Nytrová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního odboru,
  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu
558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   
558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční  
  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu 
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
Pondělí   8 – 12 hod
Středa              13 – 17 hod
Pátek               13 – 17 hod
Sobota   8 – 12 hod

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace DL. č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINwäChTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 6. 12. 2021 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
733 745 008 Pavel Peterek
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